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Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2012 van de Stichting “Zevenaar
Ontmoet Medemensen” (ZOM) aan. Afgelopen jaar zijn projecten uitgevoerd in Sri
Lanka, Gambia, Roemenië en Hongarije en zijn er projecten voorbereid in Gambia,
Sri Lanka, Hongarije, Roemenie en Costa Rica.
Dit jaar is er weer een uitwisseling geweest. Leerlingen van het Liemers College,
locatie Vestersbos zijn in mei in Mátészalka geweest. In oktober zijn de leerlingen
van de TS 138 naar Nederland gekomen. Ook voor 2013 staan er weer
uitwisselingen tussen leerlingen uit Zevenaar en Mátészalka op het programma.
De samenwerking met het Gemeentebestuur van Mátészalka is in 2012 goed
verlopen. In september heeft een delegatie uit Mátészalka een bezoek gebracht aan
Zevenaar. Diverse projecten zijn bezocht en er is uitgebreid gesproken over de
verdere samenwerking. De regelmatige ontmoetingen hebben hieraan zeker positief
bijgedragen. Ook de activiteiten van onze Hongaarse partner HABITAT zijn weer
gestart. En de voorbereidingen voor een vijfde Habitat woning zijn gestart en de
woning zal in 2013 worden opgeleverd.
Zonder de grote steun van de Gemeente Zevenaar, de vele vrijwilligers en de
financiële bijdrage van onze sponsoren zouden we onze gemeenschappelijke
projecten niet hebben kunnen realiseren.
Bijzonder blij zijn we met de ondersteuning en financiële hulp van leerlingen,
personeel en directie van het Liemers College Zevenaar/Didam, het Mátészalka
Comité, de Stichting Wilde Ganzen, de NCDO, de Wereldwinkel Zevenaar en al onze
sponsoren.
Naast het opzetten van een aantal nieuwe projecten in diverse ontwikkelingslanden,
hopen wij ook in de toekomst een bijdrage te blijven leveren aan contacten tussen
Zevenaar en Mátészalka, zodat de vriendschap tussen de inwoners van beide steden
zal blijven bestaan.

Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM

Zevenaar, mei 2013
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ZEVENAAR ONTMOET MEDEMENSEN (ZOM)
De Stichting ZOM heeft als doel:
” Het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden,
in samenwerking met regionale of plaatselijke groeperingen (op bijvoorbeeld kerkelijk,
sociaal en onderwijs gebied.”
Veel mensen in ontwikkelingslanden leven onder het menselijke bestaansminimum,
dit betekent naast armoede geen mogelijkheden om iets te veranderen aan de
levenssituatie. De ZOM probeert met hulp vanuit Nederland, mensen en
organisaties in ontwikkelingslanden te steunen, om de levensomstandigheden
structureel te verbeteren, zodat de mensen in staat zijn hun eigen situatie positief
te beïnvloeden.
De ondersteuning richt zich in eerste instantie in op de meest kwetsbare groepen
uit de samenleving, de ouderen, de zieken, de gehandicapten, de etnische
minderheden en de wees- en pleegkinderen.
Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter
onderwijs geeft mensen eigen mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren.
Bij de hulpverlening werkt de ZOM altijd samen met plaatselijke organisaties die
weten wat er nodig is en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke
hulp kan worden geboden.
Vanaf 1991 is er een samenwerkingsverband tussen Zevenaar en de OostHongaarse stad Mátészalka. In het kader van deze samenwerking zijn er naast
ambtelijke ook diverse andere contacten gelegd, zoals uitwisselingen tussen scholen
voor voortgezet onderwijs, de brandweercorpsen, zangkoren, sportverenigingen,
verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties.
Met ondersteuning vanuit Nederland is er ook voor de bewoners van Mátészalka
veel veranderd. Tal van projecten, op het gebied van onderwijs, bejaarden,
minderheden, weeskinderen en gehandicapten, zijn er samen gerealiseerd.
Ook in de toekomst zal de ZOM actief blijven in Mátészalka. Uitwisselingsprojecten
worden verder ondersteund. Ook op vragen om ondersteuning of advies vanuit
Mátészalka zal positief worden gereageerd. Het Hongaars Sponsorplan blijft verder
ook gehandhaafd.
De ZOM (Zevenaar Ontmoet Mátészalka) heeft haar naam veranderd in ZOM
(Zevenaar Ontmoet Medemensen) en haar activiteiten veranderd, omdat Hongarije
als lid van de Europese Gemeenschap veel meer mogelijkheden heeft om gebruik te
maken van subsidies van de Europese Unie.
De ZOM voert sociale projecten uit in diverse ontwikkelingslanden. Er zijn in het
verleden op grote schaal projecten uitgevoerd in Costa Rica, Zuid Afrika, Oeganda,
Tanzania, Gambia, Roemenië, Hongarije en Sri Lanka.

Stichting ZOM jaarverslag 2012

3

PROJECTEN IN 2012
1.

HONGARIJE

HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN (HSP)
Het aantal sponsoren in het afgelopen jaar is helaas gedaald tot 43. Dit jaar is een
einde gekomen aan de gezinssponsoring van de vaste gezinnen, omdat de
weeskinderen die worden ondersteund in Vep, Pomaz en Mátészalka hun ouderlijke
woning hebben verlaten en er geen weeskinderen meer wonen bij de
sponsorgezinnen.
Het Weeshuis heeft uit de speciale Kerstactie geld gekregen en heeft voor een
sfeervolle kerstviering gezorgd met voor ieder kind een klein presentje. Ook de
Gehandicapten die een plek hebben bij een van de werkplaatsen hebben een
bijdrage ontvangen voor hun kerstviering. Verder worden een aantal noodlijdende
gezinnen ondersteund, die worden begeleid door Habitat.
Tijdens het bezoek aan het grote weeshuis in 1995 werd heel duidelijk dat de
slechte economische toestand zijn stempel extra hard drukt op de meest kwetsbare
groep. Het merendeel van de weeskinderen is van zigeunerafkomst. De primaire
voorzieningen van de weeskinderen komen zelfs in gevaar. Soms twee in plaats van
drie karige maaltijden, nauwelijks geld voor kleding en goed onderwijs.
Ter plekke is besloten om structurele hulp te bieden en vanuit Nederland met een
sponsorplan te starten voor de 160 weeskinderen uit het grote weeshuis, maar ook
de weeskinderen uit gezinnen.

Start Medisch Kinderdagverblijf in Opayi
In 2012 is er gestart met een Medisch Kinderdagverblijf in Opayi. Medewerkers van
de Stichting ZOM hebben meegewerkt aan de voorbereidingen en de opzet hiervan.
In november heeft een delegatie uit Mátészalka een bezoek aan Zevenaar gebracht
en daarbij verschillende projecten bezocht van ZOZIJN en Philadelphia.
In juni hebben vertegenwoordigers van de ZOM diverse projecten bezocht en
geconstateerd dat er goede vorderingen worden gemaakt. De behoefte bestaat om
ook een dergelijk project in Mátészalka te starten. Komend jaar worden de
mogelijkheden hiervoor onderzocht.
HABITAT projecten
De werkplaatsen in Opayi en Mátészalka doen het goed en de kwaliteit is de laatste
jaren met sprongen vooruit gegaan.
Het sponsorgezin dat in het ZOM-huis woonde heeft geen pleegkinderen meer en
heeft de woning verlaten. Er wordt onderzocht op welke wijze dit huis kan worden
ingezet voor sociale doelen.
Er is voldoenden geld om een vijfde Habitat woning te bouwen en de
voorbereidingen hiervoor zijn gang gezet. Gezinnen die voor deze woning in
aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden bij Habitat.
Aan het einde van het jaar stopt de voorzitter van Habitat en er zal in 2013 een
nieuw bestuur worden gevormd.
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2.

GAMBIA

Print shop voor leerlingen in Gambia
Op verzoek van de Stichting voor Katholiek onderwijs in Gambia is de ZOM een
actie gestart om geld in te zamelen voor de inrichting van een printshop. Hier
worden lesmaterialen en examen afgerukt. In Gambia is een grot tekort aan boeken
en lesmateriaal. Veel scholen leren nog met de “voor- en nazeg” methode.
De actie wordt ondersteund door de Wilde Ganzen. Voor dit doel is een eigen
bijdrage van € 8.000 nodig. Met daarnaast een premie van 55% van de Wilde
ganzen en een eigen bijdrage uit Gambia. De voorbereidingen van het project en de
inzamelingsactie van de ZOM zijn gestart en het project moet in 2013 worden
gerealiseerd.

In dit gebouw wordt de printshop gehuisvest

3.

SRI LANKA

Verzorgingshuisproject in Kandana
De Stichting ZOM) heeft samen met het Holland Kandana Welfare Committee
(HKWC) uit Kandana het Verzorgingshuisproject in Kandana uitgevoerd.
Het Verzorgingscentrum omvat een woonvoorziening voor ongeveer 30
alleenstaande bejaarden, gekoppeld aan een dagopvang, met aangepaste
activiteiten en maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Verder
zijn er twee ziekenkamers en een dokterspost gebouwd.
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Het gebouw in is het najaar van 2011 officieel geopend.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage uit de
acties van de leerlingen en personeel van het Liemers College, de bijdragen
van organisaties, bedrijven, serviceclubs, de Wereldwinkel te Zevenaar en
veel particuliere sponsoren en mede dankzij de subsidies van de Wilde
Ganzen en de NCDO. Zonder de bijdragen van deze laatste organisaties was
de uitvoering van het project onmogelijk geweest.
Problemen. In januari zijn de eerste vijf bewoners in het verzorgingshuis
opgenomen. In maart bleken er problemen met de exploitatie te zijn. De
HKWC heeft na lang beraad besloten om in mei een andere huisvesting te
zoeken voor de bewoners. Door het tergtrekken van diverse sponsoren was
het niet langer meer mogelijk om rond te komen. Inmiddels is het woonhuis
verhuurd en met deze inkomsten wordt de bewaking en het toezicht betaald.
Het HKWC onderzoekt de mogelijkheden om het verzorgingscentrum over te
dragen. Vanuit Nederland zijn initiateven genomen die helaas niet tot een
oplossing hebben geleid. Aan het einde van het jaar werd er onderhandeld
met de FHP een organisatie die een groot verzorgingscentrum in Sri Lanka
beheerd.

“Geitenproject” in Sri Lanka succesvol
Frits en Evelyn Grijze, reeds jaren gezinssponsor in Sri Lanka, vierden dit
jaar hun verjaardagen op een speciale wijze. In plaats van de gebruikelijke
verjaardagsparty organiseerden zij een tentoonstelling van 2 kunstenaressen
en van hun eigen werken. Tijdens de tentoonstelling verkocht Evelien
schilderijen die ze speciaal voor deze gelegenheid had gemaakt. En in plaats
van cadeaus vroegen ze een bijdrage voor hun “geitenproject” in Sri Lanka.
Pater Dinesh Fernando heeft samen met pater Francis “geitenproject”
opgestart in Nittambuwa in Sri Lanka. Volgens Pater Dinesh hebben veel
mensen nog gebrek aan de elementaire behoeften, zoals gezond eten, hygiëne
en goed onderwijs. Veel werk is er niet, de mensen moeten daarom proberen
om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak hebben ze een klein stukje
grond waar ze groenten op verbouwen. Er is vooral een gebrek aan
eiwitproducten, zoals melk, zeker voor de kinderen en daarom start hij,
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samen met enkele bewoners een coöperatie waar gezinnen deel vanuit
kunnen maken en die elkaar ondersteunen.
De gezinnen die deelnemen betalen een (kleine) borgsom om lid te worden
van de coöperatie, zij krijgen van de coöperatie 3 geiten. De coöperatie zorgt
tevens voor onvoorziene kosten, zoals de kosten voor verzekering en de
dierenarts. De opbrengst is voor het gezin, als “aflossing” staan ze elk jaar de
eerste geit die wordt geboren en groot genoeg is, af aan de coöperatie, die
voor de geiten weer een nieuw gezin voordraagt. Op deze wijze groeit de
coöperatie en het aantal geiten per gezin. Wanneer er meer melk wordt
geproduceerd dan nodig is wordt de melk verkocht, de coöperatie kan daar
een rol in spelen. Zo verdienen de gezinnen ook nog wat extra’s.
In 2012 zijn de eerste jonge geitjes geboren en in 2013 kunnen nieuwe
gezinnen aan het project deelnemen.

De eerste “nakomeling” van het geitenproject

Atelierproject in Nittambuwa
Initiatiefnemer Pater Francis, heeft goede ideeën hoe er een bijdrage geleverd kan
worden aan het verbeteren van de gezinsomstandigheden voor de armste gezinnen.
De pastoor is erg actief op het gebied van sociaal werk. Hij heeft een welzijn comité
opgericht, het “Parish Human Development Committee”. Dit comité richt zich op het
opzetten van sociale projecten, het ondersteunen van de armste gezinnen en het
werven van inkomsten.
In samenwerking met de Stichting ZOM hebben pater Francis en pater Dinesh
gekozen voor de opzet voor een werkscholingsproject voor de meest kansarmen in
de samenleving en onderzocht op welke wijze dit in Nittambuwa gerealiseerd kan
worden. Er is gekozen voor een atelierproject voor werkeloze vrouwen.
In de regio Nittambuwa zijn er veel werkelozen en met name vrouwen. Het dorp ligt
buiten de toeristen regio´s en verder is er weinig tot geen industrie. De vrouwen
stellen het zeer op prijs als er een atelierproject in Nittambuwa wordt gestart. In de
normale gezinsomstandigheden zorgen de vrouwen veelal voor de kleding door zelf
veel te maken. Vrouwen die deelnemen aan het project zijn erg gemotiveerd en dat
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geeft veel energie om het project op te starten en op goede resultaten.
De redenen om deel te nemen zijn werkgelegenheid en de kans om het (te) lage
gezins inkomen te verbeteren en zo betere leefomstandigheden creëren voor hun
gezin en vooral de kinderen. Maar ook om mee te helpen om creatieve
eigenschappen verder te ontwikkelen, voldoening te verkrijgen en een positieve
bijdrage te leveren aan de samenleving.

Een bijeenkomst van groep deelnemers die mee willen doen aan het atelierproject

Zodra de Stichting ZOM toestemming krijgt van de Wilde Ganzen, wordt er gestart
met de sponsorwerving.
4.

ROEMENIË

“Scholen voor scholen” project”
Schoolproject in Ghenci In 2012 heeft het Liemers College, locatie Vestersbos,
ook actie gevoerd voor de renovatie van een school in Genci (Roemenië). De
school ligt in de gemeente van de Nagykaroly, de partnerstad van Mátészalka.
Van het geld zijn de daken gerepareerd en weer waterdicht gemaakt en er zijn
lokalen nieuw geschilderd. Ook zijn er materialen voor de lessen gekocht. De
leerlingen die in mei met het uitwisselingsproject mee geweest zijn naar
Mátészalka hebben het project bezocht.

5.

Costa Rica
“Scholen voor scholen” project”

Een van de docenten van locatie Zonegge heeft in 2010 de scholen in Costa Rica
bezocht en gezien dat omstandigheden verre van ideaal waren. Lekkende daken,
vloeren die stuk waren, ramen en deuren die gerepareerd moeten worden en
veel, heel veel schilderwerk. Verder beschikken de scholen over weinig goed
lesmateriaal.
De 6 scholen, die zijn ondersteund liggen in het noorden van Costa Rica in een
afgelegen gebied in kleine dorpjes. 6 Scholen in Costa Rica zijn geholpen bij het
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opknappen van hun gebouwen, het uitbreiden van hun leermiddelen, het
aanleggen van schoolpleinen en volkstuintjes.
Goed onderwijs is van levensbelang voor de leerlingen om later een goede baan
te vinden in bijvoorbeeld de toeristische sector.
De Stichting ZOM (Zevenaar ontmoet Medemensen) heeft geholpen bij de
voorbereiding, de subsidie aanvragen en de uitvoering en afhandeling van het
project.
De Wilde Ganzen hebben het project ook ondersteund. Tijdens de acties zijn de
logo´s van de Wilde Ganzen gebruikt en over de totale projectopbrengst is een
premie verstrekt van 55%.
Samen met de leerlingen zijn in 2011 begonnen met acties om het benodigde
geld te generen. Er is een uitgebreide lesbrief gemaakt om de Leerlingen bewust
te maken van de omstandigheden waaronder de leerlingen in Costa Rica naar
school gaan. In alle klassen zijn de lesbrieven uitvoerig besproken.
R zijn tal van activiteiten gehouden, zoals een schaatsactie, een actiedag met
diverse sponsoractiviteiten, een grote verloting en individuele acties van
leerlingen en docenten.
Uitgevoerde projecten:
Santo Domingo, hier is het gebouw geschilderd, het dak gerepareerd en de ramen
gerenoveerd. De leerlingen kunnen nu in de regentijd weer droog les krijgen. Verder
zijn de vloeren bijgewerkt.
1. La Paz, deze school is voorzien van een nieuw dak en verder heeft het
gebouw een nieuwe laag verf gekregen.
2. San Miguel, de vloeren zijn gerenoveerd, nieuwe tegels gelegd en de
binnenkant van het gebouw is geverfd.
3. Las Flores, het gebouw is geschilderd en de vloeren zijn vernieuwd.
4. El Pilon, er is een verhard pad naar de aula en de toilet aangelegd, met een
overkapping.
5. San Luis, van het gebouw zijn de muren opnieuw gestukadoord, verder is er
een nieuwe meterkast geplaatst voor de elektriciteit.

Blije kinderen in een gerenoveerde school in Costa Rica
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Voor alle scholen zijn didactische materialen en is kopieerapparatuur
aangeschaft.
Om het project nog een extra dimensie te geven, hebben in de voorjaarsvakantie
van 2012, 10 leerlingen en 5 begeleiders een bezoek gebracht aan Costa Rica en
de projectscholen bezocht. Naast een geweldige ervaring hebben de leerlingen
zelf kunnen zien hoe het geld in Costa Rica is besteed.
Een groot compliment voor leerlingen en personeel van locatie Zonegge van het
Liemers College voor hun fantastische inzet voor dit project. Het laat zien wat
enthousiasme en motivatie kan doen met een schoolgemeenschap. Het is een
voorbeeld voor vele andere scholen.

Naast de projecten hebben de leerlingen ook genoten van het prachtige landschap.

6.

UITWISSELINGEN
In november heeft een delegatie van de Gemeente Mátészalka onder leiding
van de burgemeester, een bezoek gebracht aan Zevenaar. Tijdens het bezoek
hebben er besprekingen plaatsgevonden met diverse instanties. Zo zijn er
bezoeken gebracht aan diverse locaties van het Liemers College, het
voorlichtingscentrum in Zevenaar, het Medisch Kinderdagverblijf en de
Lockhorst van de Stichting ZOZIJN in Didam, de werkplaatsen en het
theehuis van de Stichting Philadelphia. De Hongaarse gasten hebben verder
nog een uitgebreide rondrit door de Liemers gemaakt om een aantal nieuwe
zaken te bekijken.
In mei zijn leerlingen van het Liemers College locatie Vestersbos naar
Hongarije geweest voor een uitwisselingsproject met Hongaarse leerlingen. Zij
hebben ook de school in Ghenci bezocht die al enkele jaren wordt
ondersteund.
In november zijn leerlingen van de TS uit Mátészalka naar Zevenaar gekomen
voor het uitwisselingsproject met het Vestersbos. De leerlingen waren
ondergebracht bij gastgezinnen.
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6.

NANDRI

In 2011 heeft NANDRI zich aangesloten bij de Stichting ZOM. NANDRI blijft als
organisatie zelfstandig werken en ook de lopende projecten in Sri Lanka uitvoeren.
Nandri is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor projecten ten behoeve van
de allerarmsten in de dorpen Kandana en Wattala in Sri Lanka. Met de opbrengsten
van hergebruikte kleding en speelgoed in de winkel, de verkoop van Sri Lanka
producten op markten, bij verenigingen en organisaties en de bijdrage van sponsors
en donateurs kunnen de allerarmsten nieuwe mogelijkheden worden geboden om
hun levenssituatie te verbeteren.
Nandri betekent ‘Dankjewel’ in het Tamil, één van de talen die op Sri Lanka
gesproken worden.
De kleding die uiteindelijk niet verkocht wordt bij Nandri, wordt ter beschikking
gesteld aan het Leger des Heils.
Eenmaal per jaar gaat er een transport met speelgoed, dat niet verkocht wordt naar
Mátészalka en is bestemd voor mensen met een beperking en voor de kinderen van
het Grote Weeshuis.
Verder wordt er ook kleding en speelgoed gegeven aan een medisch
kinderdagverblijf in Ópályi, een dorp dat ongeveer 5 km van Mátészalka ligt. De
verdeling van deze goederen wordt in Mátészalka geregeld door Stichting Sociale
Instellingen, een koepelorganisatie voor de gezamenlijke sociale instellingen in
Mátészalka en omgeving.
Nandri is gehuisvest aan de Reisenakker 3 in Zevenaar.

De winkel van NADRI aan de Reisenakker te Zevenaar
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SAMENWERKING IN 2012
Graag wil het bestuur alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun
medewerking. Zonder hun hulp en ondersteuning waren de gerealiseerde projecten
niet mogelijk geweest.
Met een groot aantal instellingen hebben wij het afgelopen jaar op een prettige en
constructieve manier samengewerkt.
De Technische School 138 uit Mátészalka heeft veel werk verzet om de
samenwerking van de grond te krijgen. Ook hun bijdrage aan de
bouwprojecten en de uitwisselingen was geweldig.
Het Holland Kandana Welfare Comitee uit Sri Lanka heeft de projecten onder
leiding van Mr. Vincent Pillai tot volle tevredenheid uitgevoerd.
De Catholic Mission in Gambia en vooral Dr. Emil Kujabi hebben veel werk
verzet om de projecten in Gambia te laten slagen.
Het Liemers College, Locatie Vestersbos, leerlingen en personeel hebben voor
de 20e keer een uitwisseling met Hongarije gerealiseerd.
Het Human Development Committee in Nittambuwa, met pater Francis en
pater Dinesh, initiatiefnemers voor diverse lokale projecten.
Liemers College locatie Zonnegge, voor hun inzet voor het “Scholen voor
scholen”project in Costa Rica.
De Gemeente Zevenaar en met name burgemeester drs. Jan de Ruiter en de
heer Jan-Eric Krosse, die steeds bereid zijn geweest om onze activiteiten te
ondersteunen.
Het Mátészalka Comité van de Gemeente Zevenaar, dat de ZOM- en
uitwisselingsprojecten financieel heeft ondersteund.
De STICHTING WILDE GANZEN heeft in 2012 in het kader van de “Jeugd
voor Jeugd” acties, subsidies beschikbaar gesteld. Ook voor het nieuwe
project in Gambia is subsidie toegezegd.
De Wereldwinkel in Zevenaar heeft projecten in Sedawatta en Kandana
financieel ondersteund.
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PLANNEN VOOR 2013
Atelier project voor vrouwen in Nittambuwa (Sri Lanka)
De plannen voor een Atelier project voor vrouwen in Nittambuwa. Pater
Dinesh en pater Francis hebben samen met 40 vrouwen het initiatief
genomen om in Nittambuwa een atelierproject te starten. De ZOM is om
ondersteuning gevraagd.
Uitwisseling Basisscholen Mátészalka-Zevenaar
In het najaar is het personeel van een basisschool uit Mátészalka
uitgenodigd. Het basisonderwijs in Mátészalka is zeer nieuwsgierig hoe in
Zevenaar invulling wordt gegeven aan de “Brede School” ideeën.
HABITAT PROJECT: plannen voor de bouw van een nieuw huis
Het bestuur van HABITAT heeft plannen ontwikkeld voor de bouw een
nieuwe HABTAT woning. Er zijn uit de gezinnen die belangstelling hadden, 2
geselecteerd. Er zijn tekeningen gemaakt en de bouwaanvraag ligt nu bij de
Gemeente. Als de bouwaanvragen worden goedgekeurd dan wordt in het
voorjaar 2013 gestart met de bouw. De huizen worden gefinancierd met de
opbrengsten van de bestaande 4 huizen.
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OVERZICHT HOOFDSPONSOREN
Liemers College ZEVENAAR/DIDAM
Wereldwinkel ZEVENAAR
MRC voor Onderwijs en Advies, KLAZIENAVEEN
WILDE GANZEN, HILVERSUM
GEMEENTE ZEVENAAR
NCDO, AMSTERDAM

SAMENSTELLING BESTUUR
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter
G.M.B. van der Heijden, secretaris
W.J. ten Have. Penningmeester
Mevr. M.E.L.P. Verhagen, bestuurslid

De Stichting ZOM staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Centraal Gelderland, dossiernummer S 41.05.23.76.
De Stichting ZOM beschikt over de ANBI verklaring van de belastingdienst, dit
betekent dat giften aan de ZOM in aanmerking komen voor belastingaftrek.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM 2012
Saldo 01-01-2012

Saldo 31-12-2012

Postbank

€

1.066,48

Postbank

€

381,43

RABO bank

€

2.099,66

RABO bank

€

5.848,73

RABO Toerekening

€ 87.655,06

RABO Telerekening

€ 52.878,49
€ 59.108,65

€ 90.821,20
Mutaties liquide middelen 2012
Uitgaven

€ 31.712,55

Inkomste
n

Bedrag

Giften Hongaars Sponsorplan

€

1.223,53 Wilde Ganzen, Gambia

€

5.100,00

Liemers College actie Costa Rica

€

6.501,36 Bankkosten

€

151,89

Liemers College actie Roemenië

€

3.650,00 Project Sri Lanka

€

5.530,95

NCDO

€

4.500,00 Project Hongarije

€

6.000,00

Diverse giften

€

1.057,06 Diverse kosten

€

1.457,83

Mátészalka comité

€

3.000,00 Costa
Rica

€ 18.763,65

Saldo Nandri

€

3.503,30 Wilde Ganzen, Costa Rica

€ 15.743,48

Saldo

€ 31.712,55 Gambia
Bezoek Mátészalka
€ 55.147,80

Stichting ZOM jaarverslag 2012

Bedrag

€

1.000,00

€

1.400,00

€ 55.147,80
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